
 

 

 

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Return on asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan 

dan penurunan ROA tidak mampu mempengaruhi kenaikan atau 

penurunan return saham. Hal tersebut dikarenakan ROA hanya bisa 

mengukur efetivitas perusahaan didalam menggunakan asset dari 

keseluruhan operasi perusahaan tidak mampu untuk meningkatkan return 

saham. 

2. Debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa DER bukan 

merupakan salah satu sebab utama naik turunnya return saham. Hal 

tersebut dapat berarti terjadi perbedaan pandangan atau penilaian investor 

terhadap arti penting hutang bagi perusahaan. 

3. Total asset turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021. Dengan demikian, perputaran 
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asset yang dimiliki perusahaan hanya untuk meningkatkan penjualan 

perusahaan saja dan tidak mampu untuk memperbesar return saham yang 

akan diterima oleh investor. Sebab tidak semua perusahaan dapat 

memperoleh tingkat profit bersih yang tinggi meskipun nilai TATO yang 

dinilai cukup tinggi. 

4. Harga minyak berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa industry 

pertambangan dan migas akan mendapatkan keuntungan jika terjadi 

kenaikan harga minyak. 

5. Nilai kurs tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

sektor petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kurs bukan merupakan 

salah satu penyebab naik turunnya return saham pada sektor 

pertambangan. Kondisi ekonomi pada saat tahun pengamatan cukup lesu 

dan tidak stabil, hal tersebut mempengaruhi perusahaan pada sektor 

pertambangan dalam kegiatan perdangangan internasional sehingga nilai 

kurs tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

6. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh hubungan return on asset 

(ROA) terhadap return saham pada perusahaan sektor petambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pula ROA perusahaan dan return saham akan meningkat. 
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7. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara debt to 

equity ratio (DER) terhadap return saham pada perusahaan sektor 

petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak 

dapat memoderasi pengaruh DER terhadap return saham sektor 

pertambangan. 

8. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara total asset 

turnover (TATO) terhadap return saham pada perusahaan sektor 

petambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak 

dapat memoderasi pengaruh TATO terhadap return saham sektor 

pertambangan. 

9. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh hubungan harga minyak 

terhadap return saham pada perusahaan sektor petambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, variabel minyak 

berpengaruh positif terhadap return saham. Perusahaan pada sektor 

pertambangan dan migas merespon positif adanya kenaikan harga minyak 

sehingga mampu meningkatkan return saham 

10. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara nilai kurs 

terhadap return saham pada perusahaan sektor petambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2021. Hal ini 
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menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak dapat memoderasi 

pengaruh nilai kurs terhadap return saham sektor pertambangan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka 

implikasi praktis yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan mampu mengambil keputusan 

dengan bijak dan tepat. Manajemen perusahaan diharapkan mampu 

mengoptimalkan seluruh asset yang dimiliki perusahaan secara efektif 

sehingga return saham meningkat. Selain itu, di tengah kondisi ekonomi 

yang belum cukup stabil manajemen perlu untuk melakukan analisis tidak 

hanya kondisi internal perusahaan saja namun eksternal perusahaan untuk 

meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. 

2. Bagi investor dan calon investor sebaiknya melihat kondisi market dan 

kondisi perusahaan secara cermat sebelum mengambil keputusan 

berinvestasi. Selain itu, investor dan calon investor dapat memperhatikan 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi return saham. Karena return 

saham merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan. Investor perlu 

mengumpulkan informasi dan melakukan pertimbangan ketika hendak 

berinvestasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

Berikut ini merupakan keterbatasan penelitian pada topik penelitian ini : 
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1. Hasil koefisien determinasi atau nilai Adjusted R Square pada penelitian 

ini cukup rendah yaitu sebesar 5,5%. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambah variabel lain baik internal maupun eksternal yang diduga 

mampu mempengaruhi return saham. 

2. Jumlah sampel pada penelitian ini cenderung sedikit dan sebatas pada 

perusahaan sektor pertambangan saja. Penelitian selanjutnya dapat 

memperbesar jumlah sampel penelitian, semakin banyak jumlah sampel 

maka hasil penelitian akan semakin baik. 

3. Jenis kategori perusahaan pada sektor yang diteliti dalam hal ini 

petambangan masih terlalu general dan beragam. Untuk hasil yang lebih 

baik, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menspesifikasikan lagi 

jenis kategori perusahaan pada sektor yang diteliti. 

4. Penelitian ini dilakukan pada saat kondisi ekonomi cenderung tidak stabil 

akibat pandemi covid sehingga mempengaruhi return saham perusahaan. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada saat perekonomian dalam 

kondisi baik dan stabil.  

 

 

 

 

 

 


